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1 — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Yeni Tapu 
Kanunu çıkmadan son günlerde toprak tevzi 
komisyonlarının bâzı illerde faaliyete geçmele
rinin doğru folmadığı hakkında gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Ordu Miletvekili Refet Aksoy'un, mütehas
sıs emekli doktirların Devlet sağlık müessese
lerinde faJhrî olarak 'hizmet 'görebileceklerine 
dair kanun teklifinin, Hükümetçe hazırlanmak
ta, olan; «Emekli doktorların ihtiyaç halinde 
Devlet sağlık müesseselerinde hizmet görebil
meleri hakkındaki kanun tasarısı» ile birlikte 
nazara alınmak üzere töhirine dair Sağlık ve 

.Sosyal Yardım Komisyonu raporu okundu, bilgi 
edinildi. 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengün ve 

iSiniap Milletvekili Mahmut Alicanoğlu^nun, 
Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri saat 14 - 19 arasında 
yapılması • hakkında /verdikleri önerge kabul 
edildi. 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kauunu ta
sarısının tümü üzerinreki müzakereler bitirile
rek maddelere geçilmesi kabul edildi. 

19 . 4 . 1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

(Başkan Kâtip 
• (Başkamvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
(Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

2 — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 

Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü maddesi 
sonuna 'bir fıkra eklenmesine dair kanun, tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/435) (Gündeme) (S. Sayısı 1147) [Dağıt-
ma tarihi : 18 . 4 . 1963] 
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B I R I N C I O T U B U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVÂNININ 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öz-
trak'tn, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik' 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/437,4/201) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarına 

havale olunan, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898%ayılı Kanunun de
ğişik 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının, yukarıdaki komisyonlardan se
çilecek üçer üyeden kurulu bi? . Geçici Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

BAŞKAN— önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2.— Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/556) 

I Sayın Zeynel Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sarfı-

nazar ettim. 
I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi hak
kında Başkanlık Divanı tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazıh sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 18 .4 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. * 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkam 

F. Sirmen 

Ağrı Milletvekili Kerem özcan 25 gün, ma
zeretine binaen, 25 . 4 . 1963 tarihinden î iba-' 

•ren 
Artvin Milletvekili Nihat Ata 20 gün, maze

retine binaen, 3 . 4 . 1963 tarihinden itibaren 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 10 gün, 
mazeretine binaen, 15 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 1 ay, 
mazeretine binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil 15 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 4 . 1963 tarihinden iti-
baren 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 10 gün, 
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M. Meclisi B : 76 
mazeretine binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan 15 
gün, mazeretine binaen, 15 . 4 . 1963 tarihin
den itibaren 

Ordu Milletvekili Ata Bodur 1 ay, hastalığı
na binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden itibaren • 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Ağrı Milletvekili Kerem özcan 25 gün, ma
zeretine binaen, 25 . 4 . 1963 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Artvin Milletvekili Nihat Ata 20 gün, maze
retine binaen, 3 . 4 . 1963 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 10 gün, 
mazeretine binaen, 15 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 
. BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler.".. 

Kabul edilmiştir. 
Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin 1 ay, 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları 
raporları (1/273) (S. Sayısı : 132) 

BAŞKAN -— Tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiş, maddelere geçilmesine karar verilmişti. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Toplu iş sözleşmesi 
Tanım 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu 
iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenle
mek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi. teşek
külleri ile iş veren veya iş veren teşekkülleri ara
sında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren mü
nasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile ta
rafların karşılıklı hak ve boraları ve özellikle, 
1 "ıjfci bent ile bu bendde gösterilen hususların 
uygulanması ve denetimi ile ilgili hükümleri de 
ihtiva edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist'iyen?... 
Buyurun, Sayın Bolak. 
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mazeretine binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

BAŞÇAN— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil 15 gün, 
mazeretine binaen, 17 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat 10 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan 15 
gün-, mazeretine binaen, 15'. '4 . 1963 tarihin
den itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ata Bodur 1 ay, hastalığı
na binaen, 10 . 4 . 1963 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunların müzakeresine geçiyoruz. 

CEN İŞLER 

AHMET AYDIN BOLAK. (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, gereksiz bir tartışma
ya girmeden ve müzakerelerin, Heyeti Umumi-
ycniıı arzu ettiği sürat içinde cereyanına mâni 
olmadan birinci madde hakkında bâzı mâruzâ
tım olacak. 

Bu madde; Hükümet tarafından hazırlanan 
ve bilâhara komisyon müzakereleri sonunda ya
zılış tarzı değişen v£ kanunun temel hükmünü 
ihtiva eden bir-maddedir. Bu kanunla, Türk hu
kuk "sisteminin içine Sendikalar Kanunu ile it
hal edilmiş olan toplu sözleşmenin ne tarzda ya
pılacağı, hukukî muhtevâsmin neler olacağı tes-
bit edilmektedir. Bu bakımdan, toplu sözleşme
nin Türk hukuku için yeni bir müessese olmama
sı muvacehesinde, kanunun 1 nci maddesi tarifi 
tesbit. ederken şümulünü de teşbit etme bakımın
dan ehemmiyet ifade ediyor. 

Bu kanun anlamında toplu iş sözleşmesi di
yen metin, toplu iş sözleşmesinin, hizmet akdi
nin yapılması, muhtevası ve sona ermesiyle ilgili 
hususları düzenlemek üzere bu kanun metninin 
7 nci maddesinde sayılan şahıslar arasında ak-
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M. Meclisi B ; 76 
dedilecek mukaveleleri istihdaf ettiğini tasrih 
ediyor. 

Sayın Bakan, Geçici Komisyon tarafından 
hazırlanan metinle Hükümetin, her haliyle mu
tabık olduğunu beyan ettiğine göre, madde met
ninin bu hale gelmesine sayın Hükümetin de 
mutabakati ve muvafakati olduğu anlaşılmakta
dır. Yüksek malûmları olduğu üzere, toplu söz
leşmeler doktrindeki hüviyetleriyle ve Geçici 
Komisyonun kabul ettiği şekilleriyle tanzimi 
hukuk kaideleriyle, bu tanzimi hukuk kaideleri-

•-— nin yanında akde taallûk eden hususi şartları 
ve bir de âkıdların, akdin hükümlerinin ne tarz
da kontrol ve murakabe edileceği hakkında hü
kümleri ihtiva eden hükümler mecmuasıdır. Bu 
sebeple, toplu sözleşmeler, hukuk yapıcıları ve 
hukuk tatbikatçıları için emredici hükümleri j 
bakımından objektif hukuk kaideleridir. Hükü- I 
met tarafından hazırlanan ilk teklifi okuyacak I 
olursanız, üçe bölünmek suretiyle, Toplu Sözleş
me Müessesesi, hakkında hiç malûmatı olmıyan 
bir kimsenin rahatça anlıyabileceği bu üç mahi
yeti görebileceksiniz. Hükümetin ilk teklifinin 
1 nci bendinde toplu iş sözleşmelerinin emredici 
hükümlerin; 2 nci bendinde toplu iş sözleşmele
rinin iş akdinin icabı olan hususi hükümlerin ve 
3 ncü bendinde de kontrol ve murakabeye müta-
allik hükümlerin yer aldığını görmek mümkün 
olacaktır. 

Geçici Komisyon 1 nci maddeyi kaleme alır
ken, bu kanunun anlamından, «toplu iş sözleş
mesi» diyerek Hükümetin ilk teklifinden ayrıl
mış ve Borçlar Kanununun hizmet akdinde top
lu iş sözleşmesini temin eden hükümlerini mu-

. hafaza ederek, mücerret bu kanun içinde toplu 
sözleşme anlayışını tarife yönelmiştir. Gerçek
ten, Geçici Komisyonun 1nci fıkrasında, bir ta
riften sonra, ikinci fıkrasında işin, iş akdinin 
veya hizmet akdinin diğer hususlarının ve mura
kabe hükümlerinin yer aldığını görmek müm
künse de, maddenin vuzuha ulaşması bakımın
dan, (a), (b), ve (c) bentleri altında toplanan 
ilk metnin tatbikatçıya daha kolay bir anlayış 
temin edeceği kanaatindeyim: Nitekim, bende
nizi bu kanaate sevk eden, metinde diğer hü
kümler bulunmaktadır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, bir mües
sesenin tarifi, tatbikatta, bu müessesenin hü
kümlerinin yaratacağı ihtilâfların hududunun | 

19.4.1963 0 : 1 
tesbitinde ve bu ihtilâfların liallinde temel nok
tadır. 

Tatbikatçı, her ihtilâfta daima tarife da,* 
yanacak ve bu tarifden istihracedeceği hüküm
lerle ihtilâfı halledecektir. 

Bendiniz, şu yazılış tarzı ile şu anda çöze
mediğim bâzı hususları metinden sizlere arz 
etmek isterim. 

İkinci maddede bulunan, Geçici Komisyo
nun metne ithal ettiği katılma müessesesinin, 
bu metin muhafaza edildiği takdirde, hududu
nun, muhtevasının ve nihayete erişinin tesbüji 
güç olacaktır. Katılmanın mahiyetini ve kim
ler arasında cereyan edeceğini ve toplu iş söz
leşmesinin hangi hükümlerine sirayet edece
ğini ve feshedildiği takdirde hangi hükümleri
nin devam edeceğini tesbit etmek güç olacak
tır. 

Sayın komisyon, katılma müessesesinin tat
bikatta ne tarzda anlaşılması lâzımgeldiğinr 1 
nci maddeden istiane ile Yüksek Heyetinize 
izah ettiği zaman, bunun anlaşılması müm
kün olabilir. Ama bunun anlaşılmasını temin 
için komisyon sözcüsünü uzun bir izahata gi
rişmesine mecbur bırakan bir metin, tatbik 
katta daima Çalışma Bakanlığını da suallere 
cevap vermeye mecbur bırakacak bir me
tindir. Nitekim aynı sıkıntıyı görüşülmeıkte 
olan metnin teşmil kısmında da göreceksiniz. 

Metnin teşmile mütaallik olan 8 nci madde
sinde «Bir toplu iş sözleşmesinin kapsadığı iş« 
çiler, aynı iş kolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, Yük
sek Hakem Kurulunun istişari mütalâasını 
aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş 
kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran 
iş verenlere bir kararname ile teşmil edebilir» 
hükmü vardır. 

Şimdi, toplu iş sözleşmelerinin ihtiva ettiği 
hükümler bakımından, tasnifini yaptığınız za
man, murakabeye taallûk eden hükümlerinin ve 
münhasıran akitlerin o iş kolunun hususiyeti 
icabı tesbit ettiği hükümlerin teşmilde de kül 
halinde diğer işçilere sirayet edip etmiyeec-
ğini tesbite zannediyorum, bu hususta komis
yonun teşmile vuzuh vermesinde zaruret his
sedeceksiniz; Nitekim, Hükümet teklifinin ha
zırlanmasında" yani ilk Hükümet teklifinin ha
zırlanmasında esas alman İsviçre metninde, te§-
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M. Meclisi B:76 
milin hududu, -muhtevası ve hangi hallerde 
müminin olabileceği yegân yegân tesbit edil
miş - bulunmaktadır. Bizim metinde ise, bir 
istişari mütalâa ile Bakanlar Kuruluna . terk 
«dilmektedir. Bakanlar Kurulunun, bu dstişari 
mütalâayı isterken, hangi mucip sebeplere da
yanacağı ve Yüksek Hakem Kurulunun bu isti-
şari mütalâayı cevaplandırırken, hangi müta-
lâlara dayanacağı hakkında metinde, bir sara
hat olmadığı için, (her halde Yüksek Hakem Ku
rulu, böyle bir müracaat karşısında 1 nci mad
dedeki tarife yönelecek ve bu maddenin fcari-
findeki unsurlarından istinae ile bu karar hak
kında müspet veya menfi bir karar tesis ede
cektir. ; ' 

Aynı şekilde; 3 ncü maddede, «toplu iş söz
leşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri 
toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz» cümlesi 
1 nci fıkra olarak yeralmış bulunmaktadır. 
Halbuki, doktrinde ihtilafsız ve sabit olan hu
sus şudur ki, toplu sözleşmenin tanzimi hüküm
leri objektif hukuk kaidesinden olduğu ve ıbu 
mahiyette mütalâa edildiği için, hizmet akdinin 
hükümleri bu objektif hukuk kaidelerine aykırı 
olamaz. Aykırı olduğu takdirde bu aykırılığı 
tereddübeden hüküm mutlak butlan hükmüdür. 
Ama her toplu iş sözleşmesinin akdin husu
si şartlarına taallûk eden hükümleri ferdî iş 
mukaveleleriyle tadil edilebilir ve bu tadil ta
raflar için mutlak butlan hükmiyle muhatebe 
ve tecziye edilmez. 

Demek oluyor ki, 1 nci fıkradaki «toplu iş 
sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akid-
leri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz.:» Cüm
lesi aynı tarzda ilk Hükümet metninde olduğu 
gibi, toplu sözleşmedeki hükümden dş bağıtla
rının yapılması konusu ve .bitimi ile ilgili olan
lar, yani emredici, tanzim edici, objektif hü
küm mahiyetinde olanlar sözleşme süresince, 
sözleşme ile bağlı İş veren ve işçiler için em-
credici hüküm mahiyetindedir. Toplu sözleşme 
ile bağlı 'bulunan, iş verenlerle işçiler arasında
ki iş bağıtlarının toplu .sözleşmenin emredici 
hükümlerine aykırı şartları batıldır. 

Şimdi, birinci maddedeki ayırım, Hüküme
tin ilk teklifindeki ayırımından vuzuh ve tas
nif bakımından ayrılınca, tatbikatçı, 3 ncü 
maddeyi ancak Hükümetin ilk teklifindeki 
metinle beraber okuduğu zaman şu butlan 
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hükmünün tanzimi hükümlere taallûk ettiğini 
hususi akdin şartlarına, hususiyetine taallûk 
eden hükümlerin işin ve hizmetin icabına 
taallûk eden hükümlerin, butlan hükmü ile 
hükümlendirilemiyeceğini anlıyacaktır. Fakat, 
bendenizin kanaatine ıgöre, tatbikatçı daima 
bu kabil metinleri elinde bulundurup muka
yese yapmak imkânından mahrum olan kişidir. 
Müteaddit vesilelerle ve dün de sayın Kırca'-
nın ifade ettiği gibi, Çalışma Bakanlığı bu 
kadrolariyle bu kanunların kendisine yükledi
ği hizmetleri ifa edebilecek bir teşkilâta sa
hip değildir. Bunu takviye ve beslememiz lâzım
dır. Henüz böyle bir imkâna sahibolmıyan bir 
bakanlığın tatbikatını deruhte edeceği -bir ka
nunda ve toplum hayatını ciddi surette ilgi
lendiren bir kanunun tatbikatında, bir butlan 
hükmünün, gerek işçi, gerek iş veren işin yan
lış anlamanın tatibikçi için tevlit edeceği mah
zurlara temas etmek isterim. 

Yine, 1 nci 'maddede bu sıranın terkedilmesi 
sebebiyle mehaz kanun olan isviçre Kanunu
nun metninden de ciddî bir inhirafa şahidoJ-
ımaktayız. Mehaz Kanun olan İsviçre metninde, 
katılma müessesesi birinci maddenin yani ta
rif ve muhteva maddesi içinde yer almış ve ıbu 
suretle toplu sözleşmelerin karşılıklı akitler 
suretiyle teessüs edebileceği gibi, müesses akid-
ler iltihaki beyanların vukuu suretiyle de 
teessüs edeceği hükmü birinci maddede yer altmış
tır. Çok sayın komisyon üyeleri, Hükümet metni
nin bu bakımdan kifayetsizliğini tesbit etmiş olma-
lıdırlar ki, ikinci maddenin infisah ve infisahın 
muteberiyet şartları arasına katılmanın da ya
zılı olmak şartını koymak suretiyle, metin 
içinde başkaca hiç bir maddede göremediğiniz 
bir katılma müessesesinin yalnız iltihak şart-
lannm yani muteberiyet şartının yazılı olması 
hükmiyle metne dercetmiş bulunmaktadırlar. 
Kanunun metnini tetkik buyuracak olursanız, 
katılma ve katılmanın avakııbi hakkında, iş ye
rinde veya iş yerlerinde katılmanın ne suret
le tahakkuk edeceği hakkında başkaca hiç bir 
hükme tesadüf etmeniz mümkün olmıyacak-
tır. 

Yine 1 nci maddede, bu tertibin anlayış 
sırasının terkedilmesi sebebiyle, bendenizce 
yine bir mahzur ortada bulunmaktadır. Hü
kümet metni bir 7 nci madde sevk etmiştir. 

— m -
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«Toplu «özleşme hakkında >bu kanunda açık

lık olmıyan durumlarda Medeni Kanunla Borç
lar Kanunu hükümleri uygulanır.» 

Geçici Komisyon, 1 nci maddedeki bu vu
zuhu, Borçlar Kanununun hükümlerini muha
faza ettiği düşüncesiyle olmalıdır ki, kendi met
nine bu mahfuziyet maddesini almamıştır. Is-
viçrede, vâki tatbikatta bu maddenin, toplu iş 
sözleşmesinin mahiyeti ile (kabili telif olmak şar
kiyle, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hü
kümlerinin tatbik edilmesi suretiyle ya§adığını, 
herhalde tesbit buyuracaksınız. 

Bu kanunun sarahat ihtiva etmediği haller
de, akitlerin in'îkadma, akitlerde rıza şartı
na, rızanın muteberiyetine taallûk eden hü
kümleri, elbetteki hususi hukukumuzun temel 
hükümleri olan Medeni Kanunumuzun ve Borç
lar Kanunumuzun hükümleri olacaktır. Sayın 
komisyonun, bu maddeyi metinden tayyetmesi, 
tahmin ediyorum ki, Ibu anlayışın bir ifadesi 
olarak, yani ayrıca tasrihe lüzum bulunmadığı 
için, fıkranın tayyedilmesi noktasında tecelliv 

ettiği kanaatindeyim. Ancak, toplu sözleşme
nin birinci maddesindeki bu tarifinden sonra, 
üçüncü maddesindeki butlan hükmünün ve bu 
butlanın hizmet akdinin tümüne teşmilinin tat
bikatta yaratacağı mkşjkilâtı arzetmek isterim. 
Tahmin ediyorum ki, sayın Kırca Sendikalar 
Kanunu sebebiyle bendenizin arze'ttiğim fikir
leri cevaplandırdıktan sonra, tatbikat balkı-
mmdan Sendikalar Kanununa bir vuzuh ver
mişti. O da, mücerret işçi sayılan kişilerin, 
Sendikalar Kanunu muvacehesinde işçi sayıldı
ğı husus idi. 1 nci madde metinde bu kanun 
anlamında toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi
nin yapılmasiyle muhtevasiyle ve sona erme
siyle ilgili hususları düzenlemek üzere 7 nci 
madde de gösterilen, işçi teşekkülleri, iş veren 
veya iş, veren teşekkülleri arasında yapılan bir 
sözleşme olarak tarif edildiğine göre, zannede
rim ki, sayın Kırca'nın bu maddenin müzakeresi 
sırasında şöyle bir vuzuhu temin etmesinde za
ruret vardır. Kendilerinin ve komisyonun tak-

' türlerine terk ederim. 
Bu kanunun anlamında ve tatbikatında, iş 

bağıtiyle hizmet bağıtı arasında bir tasnif ve 
bir tertip yapılmamış ve hizmet akdinden mahi-
yeten fark olmıyan iş bağıtı yerine, akdin esas 
terimi istimal edilmek suretiyle, mesele halle
dilmek istenmiş. 
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Şimdi, mukadder sual şudur: Bir toplu söz

leşmenin, akidi ve müstefidi, İş Kanunundaki 
iş.bağıtı ve iş bağıtma taallûk eden unsurlar 
meriyette olduğu müddetçe, münhasıran bir 
toplu sözleşmenin müstefidi olmak veya âkidi 
'bulunmak dolayısiyle İş Kanununa talbi bir 
işçi olacak mıdır? Yoksa, bu kanun ve sendi
kalar kanunu tatbikatı 'bakımından bir işçi sa
yılacak, fakat umumi iş hukukumuzun tarifle
rine, tasnifine uygun (bir işçi olmıyacak mıdır? 
Eğer Sayın Kırca, burada da bunu vuzuha er
direcek bir beyanda bulunurlarsa, tatbikatta 
toplu sözleşmede yer alan bir nizmet akdi ile 
tş Kanunumuz meriyette bulunduğu için yaşı-
yan iş ıbağıitmm taraflarının akitlerine teret
tüp eden cezai hükümleriyle tazminat hüküm
lerinin birlikte yer almalarında bir mahzur 
kalmıyacaktır 

Yüksek Heyetiniz, hizmet 'akdiyle iş afeti 
tâbirleri arasında Sendikalar Kanunu ve Top
lu sözleşme Kanunu bakımından bir tefrik-
yapmanm zaruri olmadığını oylariyle tesJbit ve 
tescil ettiğine göre, arttık bu noktada münaka
şa caiz olmıyacağından, bendeniz birinci mad
dedeki şu anlayışın vuzuha ulaştırılması bakı
mından komisyonun gayretli olmasını istirham 
edeceğim. Bu maksatla da Hükümetin ilk defa 
hazırladığı ve sonradan Geçici Komisyonca 
tanzim edilen metni benimsediği için, artık bir 
Hükümet metni olmaktan çıkmış bulunan 1 nci 
maddenin yerine ikâme edilmesi için de bir 
takrir takdim ediyorum, bunun kabulünü istir
ham edeceğim. Hürmet ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyad Koeamemi. 
ZEYYAD KOCAMEMİ (Tokat) — Muhte

rem Başkan, aziz arkadaşlarım, sözlerime başla
madan evvel, dün Çalışma Vekilinin bu kür
süden söylediği bir kaç sözü tekrarlamak iste
rim. 

Bunlardan bir tanesi; Anayasaya bir bakım
dan riayetkar olmak, yani Anayasacı olmak, di
ğer hususta böyle hareket etmemek olmaz, de
diler. Buna herkes gibi ben de tamamiyle iş
tirak etmekteyim. 

İkincisi : İşçi mi 'önce gelir, sendika mı; 
yoksa sendika mı evvel gelir, işçi mi sonra ge
lir? Bence, işçi sendikadan önce gelir dediler 
ki, buna da tamamiyle iştirak etmekteyim. 
Bunları burada zikretmeyi, bütün müzakere
ler boyunca bu fikirleri göz önünde bulundura-
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rak burada konuşmuş olan arkadaşlara başka 
(hiçbir düşünce izafe etmemek, hele hele şim
di konuşan arkadaşımızı başka bir zihniyette 
imiş gibi görmemek bakımından lüzumlu his
setmekteyim. 

Arkadaşlarım, toplu sözleşmenin bütün dün^ 
yada anlaşılan mânası, -bir tarafta iş verenin,' 
bir tarafta işçinin karşılıklı oturarak meselele
rini .müzakere yapması ve bir anlaşmaya var-
masıdır. Elimizdeki tekliflere bakarsak, birin
ci maddeden 7 nci maddeye atıf yapılmak su
retiyle bu işin. sadece işçi teşekküllerine bıra
kıldığını, işçiye verilmediğini görürüz. Benim 
anlayışıma göre bu da, işçinin hakkını tahdi-
detmek, sendikacılık bakımından da ihtiyari 
olmak prensibini biraz haleldar etmek olur. 

Dünya literatüründe sendikacılığın üç un
suru vardır : Birincisi, kanuni olması; ikincisi, 
eşitlik vasfı; üçüncüsü de hürriyet yani ser
bestlik. <Bu kanuna ıgöre işçi bakımından bir 
serbestlik mevzuubahsıoimamaktadır. Bunun es
babı mucibesi olarak da, kuvvetli bir sendika
cılığın Türkiye'de yerleşmesi lâzımgeldiği ileri 
sürülmektedir. Ve plânın da kuvvetli sendika
cılığı derpiş ettiği söylenmektedir. Hakikaten 
kuvvetli bir sendikacılığı istenıiyen kimse bu
lunmaz. Plânda bunun böyle olmasını ister. 
Fakat, kuvvetli sendikacılığı daha başka şe
killerle tahkim etmek yoluna gitme zaruretin
de olduğumuz kanaatindeyim. Meselâ tasarımı
zın başka maddelerinde, teşmil de olduğu gi
bi, bundan istifade edecek işçilerin sendikaya 
aidat ödemesi gibi birtakım tedbirler buluna-
blir, Fakat, Anayasa-ve beynelmilel nizamın 
tanımış olduğu hakların işçiden alınması şek
linde bir yola gidilmesi iktiza eder. 

Anayasanın 4$ ve 47 nci maddelerinde, top
lu sözleşme hakkı işçilere verildiği gibi, işçile
rin' sendikalara girip çıkmalarının da tama-
miyle onların ihtiyarı dâhilinde olduğu kayde
dilmiştir. Eğer, Anayasanın 4 ncü maddesinde, 
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, fakat 
millet bu hâkimiyeti mesul organları vasıtasiyle 
kullanır, dediği gibi; Anayasanın 47 nci mad
desinde de, toplu sözleşme işçinin hakkıdır, 
fakat işçi bu hakkı teşekkülleri vasıtasiyle kul
lanır, deseydi bu madde üzerinde konuşmaya 
lüzum kalmıyacaktı. 

Anayasamızın bu hükmünden sonra, Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 Haziranının 
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6 sında akdettiği bir toplantıda, üyesi devlet
lere tasdik etmek üzere sunduğu bir tebliğin 
ikinci maddesi, toplu sözleşmelerin, sendika
ların bulunmadığı yerlerde fiilî işçi topluluk
larına tanımasını derpiş etmektedir ve bunu 
âza devletlerin tasdik etmesini istemektedir. 

Arkadaşlarım, benim bu fikrime karşı ileri 
sürülen bir itiraz var. Deniyor ki, fiilî işçi top
luluklarına toplu sözleşme hakkı vermek ipti
dai bir sistemdir, sendikacılığın ilk yıllarında 
tatbik edildi, sonradan vazgeçildi. 

Arkadaşlar, tarihi tekrar ediyorum. 6 Ha
ziran 1951. îlk sendika 1850 senesinde İngilte
re'de kurulduğuna göre, tam bir asır sonra 
toplanan beynelmilel bir konferansın aldığı bir 
karar elbette ki, iptidai olmamak lâzımgelir. 
Diğer yandan yine Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtının 1948 senesinde neşrettiği bir tebliğin 
3 ncü maddesinde, işçilerin isterlerse bir teşek
küle âza olabilecekleri, isterlerse hiçbir teşek
küle âza olmıyacakları kaydedilmiştir. Yine 
1948 senesinde Birleşmiş Milletler G-enel Kuru
lunun kabul ettiği İnsan Hakları Beyannamesi
nin 20 nci maddesinde «hiçbir insanın bir te
şekküle âza olmaya zorlanamıyacağı» kaydedil
miştir. 

Bizim mevzuatımıza ıgelince : Biz bunları, 
hattâ bu zorlamayı bir müeyyide ile de karşı 
karşıya bırakmışızdır. 7286 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinde, bu yola tevessül edenlerin, 500 
liradan aşağı olmamak üzere para cezasiyle ce
zalandırılmalarını istemişizdir. 

(BAŞKAN — Sayın hatip, 1 nci madde hak
kında konuşunuz. 

ZEYYAT KOOAMEMÎ (Devamla) ~- Tama-' 
men 1 nci madde içerisindeyim, 

Bu mâruzâtımla 1 nci maddenin, ne Anaya
saya ve ne de beynelmilel kaidelere uymadığı
nı söylemekteyim. 

Kuvvetli bir sendika; evet, kuvvetli bir sen
dika olmazsa işçi hakkını lâyıkiyle koruyamaz. 
Geçenlerde de söyledim; aynı şekilde bir insa
nın mebus olabilmesi için bir partinin âzası ol
ması lâzımgelir, bunu kolaylıkla elde eder. Fa
kat bu, hiejbir zaman mebus olmak için bir par
tiye kaydolmak gibi bir kaydı kanunlarımızın 
arasına getirmemiştir. Onun için Anayasanın 
verdiği hakları işçilerimizden alarak kuvvetli 
bir sendikacılığa gitmek yerine, daha başka 
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yollar aramamız doğru olur. Onun için diyorum I 
ki; meselâ yine işçinin bu hakkını sendikalar 
korusun; fakat sendika olmıyan yerlerde fiilî 
işçi topluluklarına da bu hakkı verelim, öyle I 
bir yer fârzediniz; işçi sendika kurmak istemi
yor. Ben sendika kurmam diyor. Bu kanunla 
ona diyoruz ki; o halde sen toplu sözleşme ya
pamazsın. Çünkü, haklarını kolaylıkla müda
faa edemezsin. O halde toplu sözleşme yapanıı-
yacaksm, yani hakkını hiç müdafaa etmiyecek-
ein. 

Bir fiilî birlik olarak belki haklarını yarım-
yamalak müdafaa edebilirsin; ama sendikasız hiç 
edemezsin, onun için hiç etmiyeceksin, diyoruz. 
Bu anlayışımıza biraz aykırı ıgibi gelir. Benim 
bu tekliflerimi bâzı arkadaşlarım, bâzı hukukçu 
arkadaşlarım, Kocamemi'nin bu tekliflerini ka
bule imkân yoktur kelimeleriyle karşılıyorlar ve 
kendileri hukukçu oldukları için de hayret edi
yorum. 

Arkadaşlarım, sendikaların sadece kuvvetli 
olması her şeyi kökünden halletmez. Sizlere 
bir misal vermek istiyorum : Her sahada oldu
ğu gilbi; bu sahada da önder olan İngiltere'de 
sendikacılık 1850 senesinde başlamıştır ve 1920 
ile 1930 seneleri arasında en kuvvetli sendika. 
Kömür İşçileri Sendikası idi. Fakat-bu devre 
zarfında akar yakıtın sanayide kullanılmaya 
başlanılması hidro - elektrik santrallerinden 
elde edilen enerjinin yine sanayide tatbik sa
hası bulması, az kömür yakan kazanların keş
fedilmesi, kömür isteğini azalttığı için, maden
ler zarar edebilecek vaziyete girdiler. Ve iş ve
ren, yevmiye indirimi teklifi ile işçisinin karşı
sına çııktı. İşçiler bunu kabul etmediler. Bu 
mevzu üzerinde aylarca müzakere ve münaka
şalar oldu. Hükümet, müzakerelerin selâmete 
varabilmesi için bir fon ayırdı. 1926 senesinde 
bu fon tükendi, (grevler başladı, 6 ay sürdü. 
Grevlerden bıkkınlık geldi. Fakat işçiler iste
dikleri yevmiyeleri alamadılar. En kuvvetli sen
dika ile temsil edilen kömür işçileri diğer saha
daki işçilerden çok daha az fiyatla çalışmaya 
mecbur kaldılar. Ancak İkinci Cihan Harbi ve 
ondan sonra kömüre karşı tekrar rağbetin ço
ğalması ve fazla iş gücünün de yavaş yavaş bu 
sahadan başka sahaya intikal etmesi, İngiltere 
Kömür işçisinin biraz daha öteki sıhalardaki 
işçi kadar para kazanmasını temin etti. ' 
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Arkadaşlarımın bir kısmı bana diyorlar M; 

e canım bunda fazla bir şey j o k ki. işte arka
daşlar, bütün şey, bunda fazla bir şey yok ki 
kelimelerinin altında yatmaktadır. Günün ufak-
tefek hareketleri seciyelerimizi yapar veya yı
kar. Karekterlerim iz hakkında karar vermek 
için büyük büyük hükümlerle hareket etmeye 
lüzum yoktur; her gün işlediğimiz ufak tefek 
hareketler kimin ne olduğunu meydana koyar. 
Onun içindir ki, Türkiye'de bugüne kadar tü
züklerin, nizamnamelerin, kanunların rafta 
durması, hep, bunda bir şey yok ki müİâhaza-
siyle olagelmiştir. ıBin millik seyahatler bir tek 
adımla başlarmış. Arkadaşlar, bundan sonraki 
27 Mayıslara .gidecek olan bin millik yollar da-
böyle ufak tefek prensip ihlalleriyle başlar. 
Buna çok dikkat edelim... Bu yüzden bir tadil 
teklifi veriyorum, desteklemenizi bilhassa rica 
ederim. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Daha evvel verilmiş bir önerge var, onu 
okutuyorum. 

(Başkanlığa 
Görüşülen kanunun maddeleri üzerindeki 

konuşmaların on dakika olarak taJhdidini arz 
ve teklif ederim. 

Edirn8 
Fahir Giritlioğlti 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon adına uöz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ Sayın Zeyyat Kocamemi arkadaşımızın 
temas ettiği hususlara arzı cevap edeceğim. '. 

Kendilerinin, Anayasanın 47 nci maddesinin 
işçilere tanıdığı toplu sözleşme hakkının, mün
hasıran işçi teşeküllerine tanındığı yolundaki 
iddiaları doğru değildir. Bu iddia Hükümet ta
sarısı için varittir. Geçici Komisyon değiştirişi 
için varit değildir. Çünkü, Geçici Komisyon,-bu 
kanun yürürlüğe girdiği zaman kaldırılacak hü
kümler arasından Borçlar Kanununun 316 ve 
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317 nci maddelerini çıkarmıştır. Bu kanun yü* j 
rürlüğe girdikten sonra dahi Borçlar Kanunu
nun 316 ve 317 nci maddeleri yürürlükte kala
caktır ve bu nıaddelere göre de tüzel kişilik taşı
mayan işçi toplulukları, umumi mukavele namı 
altonda, Anayasanın 47 nci maddesinin tanıdığı 
toplu sözleşme hakkından istifade edebilecekler-
difc Bu kanunla yapılan şey, sadece şudur : Ana
yasanın 47 nci* maddesinin son fıkrasının, grevin 
düzenlenmesini kanuna bırakan hükmü muvace
hesinde, grev müeyyidesiyle takviye edilmiş plan 
topjlu sözleşme/ sadece bu kanun anlamındaki 
toplu iş sözleşmesi olacaktır. Yani Borçlar Ka
nununun 316; ve 317 nci maddelerine istinaden 
yapılan umumi mukavelelere grev müeyyidesi 
bağlanmamıştır. Sadece bu kanuna göre yapıla
cak toplu iş sözleşmelerine, yani sadece işçi te
şekküllerince yapılacak toplu iş sözleşmelerine 
grev müeyyidesi bağlanmıştır. Aradaki fark bu
dur. Bu husus toplu sözleşmenin hangi nevine 
grev müeyyidesinin: bağlanacağı konusu ile ilgi
lidir ki, bu grev hakkının tanzimine mütaallik 
bir husustur ve bu tanzimi yapmak salâhiyetini 
Anayasa kanun vâzıma vermiştir. Binaenaleyh, 
endişeleri tatbikatta da vâridolmıyacaktır. Za
ruret varsa sendikanın bulunmadığı yerlerde 
Boi'çlar Kanununun 316 ve 317 nci maddelerine 
istinaden tüzel kişilik taşımıyan işçi grupları da 
umumi mukaveel^ akdedebilecekler; fakat bu 
umumi mukaveleyi akdedebilmek için grev mü
eyyidesine başvuramıyacaklardır. 

Tüzel kişilik taşımıyan işçi gruplarının ak
dedecekleri toplu sözleşmeler için grev müeyyi
desine başvurabilmeleri hususunu, hem işçi te
şekküllerinin kısa zamanda kuvvetlenmesi ve 
merkezileşmesi yolunda uzun vadeli kalkınma-
plânında yer alan prensibe aykırı görürüz, hem 
de memleketimiz için ziyadesiyle tehlikeli bulu
ruz. Toplu iş sözleşmesi ve grev konularında ye-" 
tişmiş, tecrübeli liderlerin yönetimi altında bu-
hınmıyan ve gelişigüzel teşekkül 'etmiş, birta
kım işçi gruplarına bu hakkı tanımanın, Türki
ye'de anarşik grevler silsilesini yaratacağından 
Komisyonunuz ciddî şekilde endişe eder. 

Aydın Bolak arkadaşımızın söylediği husus
lara gelince : Geçici Komisyon metni, komisyo
nun her hangi bir bencillik veya tefahür iddia
sının tamamen dışında, öyle sanıyoruz ki, Hükü
met metnine ziyadesiyle şayanı tercihtir. Eri aşa- | 
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ğısmdaıı Geçici Komisyonun Hükümet tasarı* 
smda yaptığı temel bir değişikliğin devamı iste
niyorsa, Hükümet tasarısındaki metnin Geçici 
Komisyon metnine ikamesini kabul etmemek ik
tiza eder. O da şudur : Hükümet tasarısı, toplu 
iş sözleşmelerinin iş yeri esasına göre akdedil-
mesini kabul etmişti. Gerçi iş yeri esasına göre 
toplu iş sözleşmesi akdedecek olan sendikalar 
tüzükleri gereğince kendi üst teşekküllerine bu 
hakkı devretmek imkânına sahip idiler ise de, 
devredilecek olan hak iş kolu esasına göre de
ğil; iş yeri esasına göre yapılacak bir toplu söz
leşmeye mütaallik oluyordu. Böyle olunca bu 
hakkın bir sendika tarafından bir federasyona-
devredilmesi halinde, bu federasyonun teker te
ker her iş yerinde, her iş verene arayıp bulması 
veya toplu görüşmeye davet etmesi ve her işyeri 
için ayrıca tatbik edilecek bir toplu iş sözleşme
si akdine girişmesi iktiza ederdi. Bu mümkün ol
madığı için komisyonunuz Fransa'daki sistemi 
esas alarak, iş kolu esasına göre toplu iş sözleş
mesini birinci plâna almış, ancak iş yeri esasına 
göre toplu iş sözleşmesi yapılmasını da pek tabiî 
olarak kabul etmiştir, iş kolu esasına göre yapı
lacak toplu iş sözleşmeleri ki, Fransız hukukun
da «convention colleetive» adı ile adlandırılır, 
iş yeri esasına göre yapılacak toplu iş sözleşme
lerinin elbette ki, pratikte (hukuki anlamında 
söylemiyorum.) üstündedir. Fransız hukukunda 

«Convention d'etablissement» denilen, iş yeri 
esasına göre yapılmış toplu iş sözleşmeleri, as
lında iş kolu esasına göre yapılmış olanlarda yer 
alan hükümlerin muayyen iş yerlerinin veya böl
gelerin hususiyetlerine uydurulmasına matuftur. 

Binaenaleyh, Hükümet tasarısının (A) ben
dinde münhasıran sendikalardan bahsedildiği 
halde, Geçici Komisyonun birinci bendinde 7 nci 
maddeye atıfta bulunulmak suretiyle, iş kolu 
esasına göre toplu iş sözleşmesi yapmakta esas 
yetkiye sahib olacak olan federasyonlardan da 
bahsedilmiştir. Kaldı ki, haddizatında burada 
yapılan tarif bir mefhumun tarifidir. Toplu söz
leşme denilen mefhum, özü itibariyle âkıd taraf
ların hangi tüzel kişiler olacağı yahut tüzel kişi 
olup olmıyacağı hususuyla pek o kadar ilgili de
ğildir. Toplu iş sözleşmesinin özü, hizmet akdi
nin yapılmasını, muhtevasını ve sona ermesini 
tanzim etmesidir. m 
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Bunun dışında Aydın Bolak arkadaşımızın 

bir diğer tenkidinde pek haklı olmadığı kanı
sındayım. Yanlış anlamamışsam, kendileri, Ge
çici Komisyon metninin Hükümet tasarısındaki 
unsurları ortadan kaldırdığını söyler gibi oldu
lar. Bendeniz o kanaatte değilim. Geçici Komis
yon metninin 2 nci bendinde; Hükümet tasarı
sının «B» ve «C» bendlerinde yer alan hususlar 
memzucen mütalâa edilmiştir ve bu bilerek ya
pılmıştır. Çünkü, aslolan hizmet akdinin ya
pılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hu
susların tanzimidir. Bu 1 nci bendde yer almış
tır. Diğerlerinin hepsi fer'i olan hususlardır. Bu 
fer'i olan hususat da bir tek bendde zikredil
mekle iktifa edilmiştir ki, bunlar daha ziyade 
toplu iş sözleşmesiyle ilgili teşkilâtlanma huku
kuna ait hususlardır; münhasıran değil, daha 
ziyade. Binaenaleyh, Geçici Komisyonunun met
ni Hükümet tasarısında mevcut bütün unsur
ları eksiksiz ihtiva etmektedir. Sadece bu un-
susları asli ve fer'i olarak iki bende ayırmış ve 
bu şekilde mütalâa etmeyi uygun görmüştür. 
Hükümet tasarısından bellibaşlı farkı da, 7 nci 
maddeye yaptığı atıftır. Bu atıf zaruridir; çün
kü, aksi halde iş kolu esasına göre toplu iş söz
leşmesi yapmak yetkisini haiz olan federasyon
lar bu maddede zikredilmemiş olurdu. 

Hizmet akdi hususundaki beyanlarına gelin
ce arkadaşımın; daha evvel Sendikalar Kanu
nu vesilesi ile söylediğim sözler aynen varittir. 
Hizmet akdinin mevcudolduğu her alanda bu 
kanun tatbik edilecektir, 3008 sayılı îş Kanu
nunun cari olduğu sahalarda tatbik edilecektir, 
Deniz îş Kanununun cari olduğu sahalarda tat
bik edilecektir, basın meslekinde çalışanlarla 
çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzi
mine dair kanunun tatbik edildiği sahalarda 
tatbik edilecektir, zirai işçiler için tatbik edile
cektir, esnaf sektörü için tatbik edilecektir, 
ilâhir. Hizmet akdinin mevcudolduğu her yerde 
bu kanunu tatbik etmek imkânı vardır. Kendi
lerinin ve tatbikatın, cidden 3008 sayılı Kanun
da yer alan iş akdinin, Borçlar Kanunundaki 
hizmet akdinden, yahut çıraklık mukavelesin
den veyahut Deniz îş Kanunundaki iş akdinden 
veya basın meslekinde çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin tanzimine müta-
allik kanunda bahsi geçen iş akdinden farklı, 
akitler olduğu gibi yanlış bir kanaatten sıyrıl
ması lâzımdır. Bu o kadar yanlıştır ki, tekrar 
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arz ediyorum, mehaz isviçre Kanununda, (ge
çici Komisyonun geniş ölçüde mülhem oldujğu 
Fransız hukukunda bütün bu akitlerin bir tek 
adı vardır : «Contrat de travaib... Binaenaleyh, 
bu yanlış telâkkiden sıyrılmak gerekir. Tatjbi-
kat şu veya bu sebeple yanlış telâkkilerin içine 
girdiği zaman, vâzn kanuna düşen şey, kanun 
maddelerini kırk ambar haline getirmek delil
dir. Vâzıı kanuna düşen şey, kanunu yaparken 
mümkün mertebe bu hususları izah etmektir^ ve 
nihayet alâkalı dairelerin, üniversitelerin I bu 
hususlarda aydınlatıcı, yazıları neşretmelerin
den, yaymaları lâzımdır. 

Yine Aydın Bolak arkadaşımızın, daha zi
yade 3 ncü madde ile ilgili olmakla beraber, bu 
maddeye bağladığı bir hususu cevaplandıracak 
isterim; kendileri, toplu iş sözleşmesinin her 
hükmünün emredici hüküm olduğunu, tanzimi 
ve objektif hüküm olduğunu söylediler. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
1 nci bendde, yanlış bir hükme varmıyalın». 

BAŞKAN — Sayın Bolak, lütfen söz alma
dan, yerinizden konuşmayınız. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Evet, 1 nci bend; yanlış 
bir hükme varmıyorum Sayın Aydın Bolak: ar
kadaşım, zatıâliniz, öyle sanıyorum ki, topty iş 
sözleşmesinin, hizmtt akdinin yapılması, muh
tevası ve sona ermesiyle ilgili hususları düfen-
liyen bütün hükümlerinin emredici, tanzimîj ve 
objektif hükümler olduğu kanaatiradesiniz, 
Şunu belirtımefc isteriım ki, ıbir hükmün emre
dici olmasının ifade ettiği mâna başka, objek
tif olmasunn İfade ettiği mâna başkadır. [Ob
jektif bir hüküm; emredici olabileceği gibi j em
redici olumyabilir. Bunun gibi tanzimî ıbir I hü
küm de emredici olabileceği gibi emredici! ol-
mıyabilir. Topju îş Sözleşmesinin gördüğü fonk
siyon şundan ibarettir : Mevzuat ile hizjmet 
akdi arasında hukuk kaideleri hiyerasisinde 
yeni bir hiyerarşi yaratılmaktadır Bu hiyerar
şinin adı toplu iş sözleşmesidir. Nasıl ki, ka
nun Anayasa ile âkıdlar arasında hukuk üsaide-
leri hiyerarşisinde yer alıyorsa ve "kanun em
redici hükümlerin yanında yedek hükümlef ve 
tefsiri hükümler ihtiva edebiliyorsa, toplu Sş 
sözleşmesi de, tııpfcı kanun tgibi emredici hüküajnler 
ihtiva edebileceği gibi yedek hükümler ve i tef
siri hükümler de ihtiva edebilir. Bu hizmeti ak-
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dinin yapılması muhtevası ve sona ermesiyle 
ilgili olarak da böyledir. Şu halde, toplu iş söz
leşmesinin bütün hükümlerini emredici san
mak yanlış bir görüştür. Hukuk kaideleri hi
yerarşisinin muayyen bir kademesinde yer 
alan her hangi bir hukuk kaynağı, Anayasa, 
kanun, tüzük,. yönetmelik, toplu iş sözleşmesi, 
emredici hükümler getirebileceği gibi, yedek 
hükümler veya tefsiri hükümler de getirebilir. 
Kanun için caiz olan bir hususun toplu aş söz
leşmesinde yer alamıyacağı iddia edile
mez. Bu esastan hareket edilerek, Hükümet 
tasarısında da yanlış olarak yer almış olan top
lu iş sözleşmesinin hizmet akdinin yapılması, 
muhtevası -ve sona ermesiyle ilgili bütün hü
kümlerinin, hizmet akdinde aksine sevk edilmiş 
hükümlerin mutlak butlanını imtacodecek em
redici hükümler olduğu yolundaki ifade tarzı 
komisyonda değiştirilmiştir. Çünkü toplu iş 
sözleşmesini yapanlar, bâzı hükümleri isterler
se emredici olarak sevk ederler, bâzılarını is
terlerse emredici olarak sevk etmiyebilirler. Bu, 
kendilerinin bileceği bir şeydir. Nasıl ki, kanun 
vazıı da kanuna emredici hükümler koyabilece
ği gibi, emredici olmıyan hükümler de koyabi
lir. 

Bendeniz, teşmil ile ilgili olarak Aydın Bo-
lak arkadaşımızın söylediği sözlerin doğrudan 
doğruya birinci maddeyle ilgisini pek kavraya
madım. Bu konuyu, teşmil maddesine geldiği
miz zaman göaiişmeyi tercih ediyorum. 

Katılma hakkındaki mütalâalarına gelince; 
katılma müessesesi, hukukumuzda, umumi hu
kuk prensiplerine göre halledilmesi icabeden 
bir husustur. Bir akde katılan, .esas itibariyle 
eğer- o akitte katılma ayrıca düzenlenmcmişse, 
âkit tarafların bütün hak ve vecibelerine bir 
âkid taraf gibi sahibolur. Katılan kimse, âkid 
tarafdır, bir irade izhar etmiştir. Ve bu irade 
izharı ile birtakım haklar ve borçlar edinmiş
tir. Binaenaleyh, birinci maddede işçi teşekkül
leri ile iş veren teşekkülleri arasında yapılan 
bir sözleşmedir, dediğimiz zaman, (burada 
«yapılan» kelimesi, toplu iş sözleşmesine râci-
dh\) Toplu iş sözleşmesi yapmak ilk ıbaşta, âkid 
taraf olarak hareket etmekle mümkün olduğu 
gibi, mevcut bir toplu sözleşmeyi sonradan âkid 
taraf olarak katılmak da bunun içine dâhildir. 

İkinci maddede katılma kelimesinin ayrıca 
tasrihi her halükârda, şekil mecburiyeti bakı-
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ramdan tatbikatta birtakım tereddütlerin çık
masını önlemek içindir. Yoksa (katılma) de-
ıilen prosedürün âkidleri inikadetltirmenin yol
larından biri olduğunda, akitleri yapmanın yol
larından biri olduğunda şüphe yoktur, benim 
bildiğim kadar hukuk doktrininde. Burada, bir 
kanunda, (katılma) yolu da bir akdi yapma 
yollarından birisidir diye bir mütaarifeyi tasrih 
etmenin kanun tekniğine uygun düşmiyeceğine 
kaaniim. Bunu, sarihler, müfessirler, hocalar 
yapar. Fakat sırf tatbikata ışık tutacağız diye 
birtakım umumi hukuk prensiplerini kanunlara 
doldurmanın aleyhindeyiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Ülker, sualle
ri sözler bittikten sonra sorduracağımız için da
ha evvel sayın Zeyyat Kocamemi söz istedi, 
onun sözü bitsin ondan sonra siz sualinizi sorar
sınız. Buyurun sayın Kocamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz ar
kadaşlarım, ben biraz evvel burada konuşurken, 
Hükümet teklifinin aksine bu kanunda Borçlar 
Kanununun 316 ııcı ve 317 nci maddelerinin kal
dığını biliyordum. Fakat bundan evvel geçen 
konuşmalarda bilhassa Plân Komisyonundaki 
bir konuşmada Borçlar Kanununun 316 ncı mad
desinin ne şekilde tatbik edileceğini pek anlaya
madığım Vekil Bey de söylemişti; «Evet bu 
maddeler duruyor ama, bunu işçi nasıl kullanır, 
nasıl bu hakkını elde eder? Bunu ben bilmiyo
rum.» dedi. Ben de onun üzerine buraya gelip 
bu işlemiyecek olan maddeler karşısında kanu
numuzun metninde bir sarahat olmasını istedim. 
Eğer sayın komisyon sözcüsünün dediği gibi, 
mutlaka bu işi de işçi yapabilirse, maksat işçi
nin toplu sözleşme hakkını kullanması olduğu
na göre o zaman söyliyecek hiçbir şey kalmaz. 
Ama izahlarından anlaşılıyor ki, grev yapamı-
yacaknıış. Demek ki, işçi grev de yapamıyacak, 
o halde bunların tasrih edilmesidir benim mak
sadım. 316 ncı madde işçiye bu hakkı kâmil ola
rak verir işçi isterse bu şartlarla toplu sözleşme 
yapabilir, diğer haklarını da elde edebilir, der
lerse mesele kalmaz. Ama bu evvelce söylen
mediği için ben bu hususta söz aldım, fikirle
rimi söyledim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bendeniz ko

misyondan bir soru sormak isterim. Komisyo-
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nun sayın sözcüsünün söylediklerine katılıyo- I 
ruz. Hakikaten Hükümet teklifinde Borçlar Ka
nununun 316, 317 nei maddeleri ilga edilen mad- I 
deler arasında zikredilirken, Geçici Komisyonda I 
bu ilga maddesi kaldırılmış, yani Borçlar Ka
nununun 316, 317 nci maddeleri, toplu sözleş- I 
meden bahseden bu maddeler bırakılmıştır. Yal- I 
nız zannediyorum ki, sayın sözcümüz tüzel ki- I 
siliği olmıyan topluluklardan bahsettiler. I 

Bendeniz, elimizdeki metne göre, 316 ncı I 
maddenin açık metnine göre, iş sahibi kimse- I 
lerin veya cemiyetlerinin tâbirini açıkça kul- I 
landığma göre, tüzelkişiliği olup, sendika I 
vasfında olmıyan cemiyetler, mânasında anla- I 
dım. Acaba yanlış mı anladım diye kendilerine I 
soruyorum. I 

BAŞKAN —• Komisyon. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, i 
biraz evvel Ö16 ve 317 nci maddeler hakkında- I 
ki mâruzâtım, Borçlar Kanununun bu madde- I 
leri hakkındaki mâruzâtım, bu maddelerin ay- I 
nı zamanda tüzelkişilerin de umumi mukaye- I 
leyi Borçlar Kanununa göre yapabileceği yo- I 
lundaki hükümleriyle ilgili değildi. Bunun böy- I 
le olduğu maddelerden açıkça anlaşılıyor. An- I 
cak, aynı maddeler sadece tüzelkişilerin değil, I 
işçilerin de doğrudan doğruya tüzelkişi vas- I 
fini iktisâb etmeksizin umumi mukavele yapabi- I 
leceklerini belirtttiğine göre bendeniz sadece I 
Kocamemi arkadaşıma cevap vermek sadedin- I 
ce konuşmuştum. Buradaki cemiyetlerden mak- I 
sat da, bizim hukuk kaidelerine göre, sadece I 

* sendikalardır. Çünkü Cemiyetler Kanunumuza I 
göre esasen cemiyetlerin alelade derneklerin I 
toplu iş sözleşmesi, umumi mukavele yapmak 
yetkisi yoktur. Bu, sadece sendikalara tanın- I 
mış olan bir haktır. Ve bu maddeleri de başka 
türlü anlamaya imkân yoktur. I 

Ancak hemen ilâve edeyim ki, hiçbir işçi I 
sendikası veya federasyonu grev müeyyidesi | 
ile pekleştirilmemiş olan umumi mukaveleyi 
Borçlar Kanununun 316 ve 317 n«i maddeleri 1 
uyarınca yapma cihetine pratikte gitmiyecek- I 
tir. Bu ihtimali açık 'bıraktığımızın sebebi, I 
yarın tüzelkişi teşkil etmiyen işçi topluluk
larına, toplu sözleşme hakkını Anayasanın 
istediği şekilde tanımamış bulunuyorsunuz di
yerek bu mesele Anayasa Mahkemesinde bir 
iptal konusu-olmasın diyedir. Bütün maksat 1 
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budur. Bu hukuki ^inceliğin dışında aslında bu 
umumi mukavele sisteminin işlemeyişinin tek 
sebebi (eskiden de çok az akdedilmiştir)' grev 
müeyyidesinden mahrum 'oluşu idi. Binaen
aleyh, ister tüzelkişi olsun, ister olmasın işçi top
luluklarının Borçlar Kanununun 316 ve 31:7 
nci «maddelerine göre umumi mukavele yoluna 
gitmekte yine de pek büyük faydalar görmî-
yeceğini, bundan önceki tatbikatımıza istina
den söyliyebiliriz. Bu, nazari olarak açılmış 
ve belki de pek ender hallerde faydalı olarak 
kullanılabilecek bir yoldan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka stfz 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok... Verilmiş iki 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına " 
Görüşülmekte olan «Toplu îş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu» tasarısının 1 nci 
maddesinin Geçici Komisyon metni yerine 
Hükümet tasarısı metninin kabulünü arz ve 
•teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

.Başkanlığa 
1 nci maddenin 1 nci bendine «işçi teşek

külleri» kelimelerinden sonra : «işçi teşekkül
lerinin bulunmadığı yerlerde işçilerin kendi 
aralarından seçecekleri temsilcileri» ibaresinin 
eklenmesini teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

(Balıkesir Milletvekili Ahmet Ayçkı Bu-
lak'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin nazarı mütalâaya 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza şunur 
yorum. . . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul-) — Komisyon katılmıyor, 
e f e n d i m . ' - -••••'.••'•'••'... '•••>•'•.:. . ' / : > : . : : ^ : . . 

•BAŞKAN —< Komisyon katılmıyor.''öner
geyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. •• •';:-•"• 

ikinci, önergeyi tekrar okutuyorum. . " 
(Tokat -Milletvekili Zeyyat Kocamemi'nin 

önergesi tekrar okunthı.)-- ' - . - v . : ; 

'— *«-ö - — 
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GEçîcî KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon katılmıyor, 
efendim, 

BAŞKAN — önergenin nazarı dikkate alı
nıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şekil 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin ya

pılması, değiştirilmesi, feshi ve toplu iş söz
leşmesine katılma yazılı-olmadıkça muteber de
ğildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl 
Yoktur. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
MADDE 3. — Toplu iş sözleşmesinde aksi 

belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş söz
leşmesine aykırı olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine ay
kırı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşme
sindeki hükümler alır. 

Hizmet akdinde düzenlenmiyen hususlarda 
toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 

'Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, 
hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri mute
berdir. ' , . " 

Her rie sebeple olursa olsun sona eren top
lu iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürürlü
ğe girinceye kadar,, hizmet akdi hükmü olarak 
devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mi l . . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplu sözleşmenin süresi ve bitimi 
MADDE 4. — Toplu sözleşme belirli veya 

belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu 
söyleşme bir yıldan az, üç. yıldan uzun süreli 
olamaz 

Sürenin bjtiminden, bir ay önce taraflar söz
leşmeyi feshedeceklerini bildirmezle rse eski 
sözleşme bir yıl süre ile kendiliğinden yenilen
miş sayılır. 

. ;Bu fıkra hükmüne göre sözleşmenin feshini 
bi t i rmeye, sözleşmenin bitiminden önceki ge
rice doğru üçüncü ay içinde o iş yerinde en 
çok üyesi bulunan işçi sendikası yetkilidir. 
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Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde 

uygulanmak üzere yapılacak toplu sözleşme
lerin yürürlük süresi bir yıldan az olabilir. 
Şu kadar ki, bu sözleşmeler, işin sonuna kadar 
uygulanır. 

Toplu sözleşme belirsiz bir süre için yapıl
mışsa, bağıtlı taraflardan her biri bir yılın 
geçmesinden sonra üç ay önce bildirmek şar-
tiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Bu fıkra hükmüne göre feshin bildirilmesine 
o iş yerinde en çok üyesi bulunan işçi sendika
sı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sbz istiyenl 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplu sözleşmenin feshini veya infisahını 
gerektirmiyen durumlar 

MADDE 5. — Bağıtlı sendikaların feshi ve
ya infisahı veya faaliyetten alıkonulmuş olma
ları durumu veya toplu sözleşmenin uygulan
dığı iş yerlerinde iş verenler arasında yer alan 
değişiklikler toplu sözleşmenin infisahını ge
rektirmez. 

Şu kadar ki, bağıtlı sendikanın feshi veya 
infisahı yahut faaliyetten alıkonulması yüzün
den belirsiz süreli toplu sözleşmenin feshini bil
dirmek imkânsız olursa bu imkânsızlığın belir
diği günden başlıyarak üç ay sonunda toplu 
sözleşme münfesih sayılır. Bu üç aylık süre 
içerisinde sendika yeniden faaliyete geçerse bu 
hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN T - Madde hakkında söz istiyenl 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın sonucu 
MADDE 6. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf 

olan işçi veya iş veren teşekkülünün sözleşmenin 
yapılması veya sözleşmeye katılması sırasında 
mensubu olan işçi veya iş verenin o teşekkül ile 
ilgisinin daha sonra her hangi bir suretle ke
silmesi halinde dahi, söz konusu işçi veya iş ve
ren, sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenme
si suretiyle getirilen hükümler dışında, o söz
leşme ile bağlı kalır. 

Tonlu iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için 
yapılmış olması halinde, sözleşmenin uygulanma
sından başlıyarak bir yılın geçmesinden sonra 
hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın bitiminden 
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üç ay önce bildirilmek şartiyle, taraf iş veren 
teşekkülü ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi 
feshedebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iKÎNCl BÖLÜM ^ 
Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapma 

yetkisi ;toplu görüşmede usul 

Genel yetki 
MADDE 7. — Bir iş kolunda çalışan işçile-

. rin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu, 
ö iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş söz
leşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu 
temsil eden işçi sendikası, aynı nitelikte işçi fe
derasyonu yoksa, o iş kolundaki iş yerlerini kap
sıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir veya birden fazla iş yerinde çalışan işçi
lerin çoğunluğunu temsil eden sendika, o iş yeri 
veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

2. Bir iş veren federasyonu veya sendikası
nın bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan top
lu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi 
için, mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerin
de çalışan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçile
rin çoğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu 
nitelikteki bir iş veren sendikasının bir iş ko
lunda aynı nitelikte iş veren federasyonu bu
lunmaması ile mümkündür. 

• * # 

Bir iş veren sendikası, kendi üyesi olan iş 
verenlere ait iş yerlerinde çalışan bütün işçi
leri veya 3 ncü bend gereğince bunların bir kıs
mını kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yet
kilidir. 

Bir iş veren, kendisine ait iş yeri veya iş 
yerlerinde çalışan bütün işçileri veya 3 ncü bend 
gereğince bunların bir kısmını kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

3. — Bir iş yerinde çeşitli işçi katagorilerini 
temsil eden işçi sendikaları, için niteliğinden 
ötürü zorunluk bulunan hallerde, ayrı ayrı top
lu iş sözleşmesi yapmaya, o iş yerinde bahis 
konusu işçi kategorisine mensup işçilerin ço
ğunluğunu temsil etmek şartiyle yetkilidirler; 
zorunluk bulunup bulunmadığına, ilgili işçi ve
ya iş veren sendikasının veyahut iş verenin ya-
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hut Çalışma Bakanlığının baş vurması üzerine, 
Yüksek Hakem Kurulu karar verir. 

4. — Bu madde gereğince yapılan bir toplu 
iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensu
bu olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı 
iş yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş söz
leşmelerinden faydalanabilmeleri, taraf işçi te
şekkülüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek 
bir dayanışma aidatını her ay ödemelerine bağ
lıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödenecejği, 
taraf işçi teşekkülünce tesbit olunur. Bu aidat, 
aynı iş yerinde çalışan ve toplu iş sözleşme
sinde taraf işçi teşekkülüne mensup aynı kate
gori ve vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika 
üyelik aidatını aşamaz. Dayanışma aidatı ile il
gili olarak, mevzuat ve toplu iş sözleşmesinde 
sendika üyelik aidatı hakkında konulmuş olan 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen t 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon adına.. 
BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
«GEÇİCİ KOMİSYON'SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Dün kanunun tüınü üze
rindeki müzakereler sırasında arz ettiğim gibi, 
komisyonumuz, bu maddenin 3 ncü bendinin 
ınıunhasıran deniz ve hava ulaştırma iş Kolların
da tatbikinin uygun olacağı kanaatindedir. 
Bu, böyle bir ihtiyacın başka iş kollarında mev
cut olımyacağı ihtimalini tamamen zihnimizden 
sildiğimiz mânasına gelmez. Tatbikatta .böyle 
bir ihtiyaç bilahara ortaya çıkacak olursa, Oça-
munu değiştirmek yolu ile, bu ihtiyacı 'karşıla
manın, halen biraz da mübalâğalı olarak bilhas
sa işçi çevrelerinde bu hükümle ilgili olarak 
teessüs etmiş olan endişeleri itele etmek (bakı
mından yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bu iti
barla bu bendin sonuna, «bu 'bend hükmü sade-' 
ce deniz ve hava ulaştırması iş kollarında uy
gulanır» cümlesinin ilâvesini derpiş eden bir 
önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkitida. başka söz iste
yen? Yok. Verilmiş dki önerge vardır. Okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 7 nci madde

sinin 3 ncü bölümünde bir iş yerinde çeşitli 
işçi kategorilerinin temsili esasıma göre kuru
lan sendikalara ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi 
yapma usulü t-anınmaktadır. 

— 435 — 
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Sendika, .işçi ve i§ verenlerin özel bâzı 

maksatlarla teşkilâtlanması demektir.^ Anaya
sanın 46 ncı maddesi sendika kurmıa hakkının 
genel esaslarını- tesbit etmektedir. Genel ola
rak dernek kurma hürriyeti yanında özel bir 
şekilde sendika kurma hakkının Anayasada 
ayrı bir yer alması bu teşkilâtlanmanın kendi
ne hâs bir mahiyeti olduğunu göstermektedir. 
Bu itibarla sendika kurma hakkını bir özel 
çerçeve içinde değerlendirmek ve bu hakkm kul
lanılmasında bunun amaçlarına uygun olarak 
hareket etmek zorunluğu vardır. 

Anayasanın 47 nei maddesinde toplu söz
leşme ve grev hakkının amaçları ifade edilmek
tedir. Madde bu amacı «işçiler iş verenle olan 
münasebeti erinde iktisadi ve sosyal durumları
nı korumak veya düzeltmek amaciyle toplu söz
leşme ve grev haklarına sahiptirler» şeklinde 
ifade etmektedir. Bu bakımdan grev ve toplu 
sözleşme hakkının düzenlenmesinde işçilerin 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve dü
zeltmek amacının devamlı olarak göz önünde 
bulundurulması şarttır. 

Tasarının incelenmesinde bu hususların 
dernek kurma hürriyetinin genel hükümlerini 
tamamlıyan esaslar olarak . düşünülmesi gerek
lidir." ••'•.-;.•;:.. 

Bu hususları göz önünde bulunduran bir 
kanunun sendika kurulmasında ve toplu söz
leşme ve grev. hakkının tanınmasında işçi men
faatlerini koruyacak kuvvetli bir sendikacılık: 
cereyanına: iımbân verecek hükümleri ihtiva 
etmesi gereklidir. Halbuki tasarının 7 nei mad
desi iş. katagorilerine göre sendikalaşma ve 
toplu iş sözleşmesi yapma yolunu açarak bu 
amaca aykırı sonuçlar verecek bir gaye taşı
maktadır. 

iş'kategorilerine göre sendika kurma çok 
mahzurlu görünmiyebilir. Fakat bu çeşit sen
dikalara toplu, sözleşme ve .grev hakkı tanımak 
.sendikacılık hareketini Anayasadaki amaçlara 
aykrı bir şekilde zayıflatacaktır. 

iş kategorilerine:- göre sendika kurma ve 
toplu sözleşme yapma .usulü hem Türkiye'deki 
sendikacılık gelenağine hem de'dünyadaki sen
dikacılık tatbikatına aykırıdır. 

- - Bu sebeple 7 nei maddenin 3 ncü fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını teklif ..ediyoruz. ' •-•••• 
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•Gereğinin yapılması 

leriz. 
Saygılarımızla. 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

ıManisa 
Nusret Köklü 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Konya 
Faruk Sükan 

BAŞKAN — 2 nei 
Okutuyorum. 

için oya sunulmasını di-

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

istanbul 
ibrahim Ab ak 

izmir 
iSaim Kaygan 

Giresun 
Etem Kılıçoğlu 

Zonguldak 
Ramiz Karakaşoğlu 

önerge komisyonundur. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nei maddenin 3 ncü bendinin sonuna şu 

cümle eklenecektir. Arz olunur. 
«Bu bend hükmü sadece deniz ve hava ulaş

tırması iş kollarında uygulanır.» 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
öoşkun Kırca 

BAŞKAN — Evvelâ birinci olarak okutul
muş olanı yani maddenin üçüncü bendinin tay-
yuu derpiş eden Turhan Bilgin ve arkadaşla
rına'ait önergeyi tekrar okutup nazarı mütalâ
aya alınıp alınmaması hususunu oyunuza su
nacağım. 

(Erzurum Milletvekili Turnan Bilgin ve ar
kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — 3 ncü bendin Anayasaya 
aykırı olduğu iddiası tamamen yersizdir. Bu 
fıkranın kaldırılması deniz ve hava is. kolların
da müışkil durumlar doğuracağından önergeye 
katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Tekrar okutulmuş olan önerge
nin nazarı mütalâaya alınıp alınmaması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi, yani komisyon tarafından 
•verilmiş olan önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul .etmiyenler...-Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz bu değişikliği ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Teşkil 

MADDE 8. — Bir toplu iş sözleşmesinin kap
lad ığ ı işçiler, aynı iş kolunda çalışan işçilerin 
çoğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, 
Yüksek Hakem Kurulunun iştişani mütalâasını 
^aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş 
kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş 
verenlere bir kararname ile teşmil edebilir. 
Teşmil karanamesiinde bu kararın gerekçesi de 
.açıklanır. Yüksek Hakem Kurulu, istişari. mü
talâasını en çok otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş söz
leşmesinin belli hükümleri, 'belli iş yerlerinin 
veya belli bölgelerin çalışma şartlarına uymu
yorsa, bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliği 
ve işleyişine halel getirmemek şartiyle, teşmil 
Tcararmın dışında tutaibildr. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen 
veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil ka
rarı da, sözleşmenin ortadan kalkan hükümle ri-
n e aidolduğu ölçüde, kısmen veya tamamen or
tadan kalkmış-olur. 

Bakanla.r Kurulu, teşmil kararnamesini, ge
rekli gördüğü zaman, gerekçesini de açıklaya
rak değiştirebilir veya kaldırabilir. 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel tahkim 
"hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hü
kümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde 
uygulanan ve teşmil konusu olmıyan diğer top
lu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş söz
leşmesine aykırı hükümlerinin yerini alır; an
cak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde 
işçiler lehine mevcut hükümler saklıdır. 

7 nci maddenin 4 ncü' bendi hükümleri teş
mil halinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyuuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tıoplu görüşmeye çağrı 
MADDE 9. — Bir iş kolundaki iş yerlerini 

kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi yapılması ba-
'his konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya ^etkili 
işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda 
'bulunan iş veren federasyonlarını, bu federas
yonlara üye «olmıyan iş veren sendikalarını ve 
bu federasyon veya sendikalara mensubolmı-
yan iş verenleri; ' 
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Belli iş yeri veya iş yerlerini kapsıyan bir 

toplu iş sözleşmesi yapılması balbis konusu ise, 
bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işıçi sendikası, 
o iş yerlerindeki iş verenlerin üyesi (olduğu iş 
veren sendikaları ile iş veren sendikası üyesi 
olmuyan iş verenleri; 

Toplu görüşmeye çağırma yetkisine sahip
tir. 

Çağrılan iş veren federasyonu veya sendika
sı yahut iş veren, hu çağrıya uymak zorunda
dır. 

2. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan 
bir toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu 
ıise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili iş veren fe
derasyonu veya sendikası, o iş kolunda bu top
lu iş sözleşmesini yapmaya yetkili işçi federas
yonu veya sendikasını; 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapılması bahis konusu ise, hu sözleşme
yi yapmaya yetkili iş veren sendikası veya sen
dikaları veyahut iş veren veya birlikte hareket 
eden iş verenler, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili 
işçi sendikasını veya sendikalarını toplu görüş
meye çağırma yetkisine sahiptir. 

Çağrılan işçi federasyonu ve senkiası, bu 
çağrıya uymak zorundadır. 

3. 1 nci bent gereğince yapılan bir çağrı
ya uymak zorunda olup da çağrılmamış olan 
iş veren federasyonu veya sendikasının yahut 
iş verenin, o çağrı ile yapılan toplu görüşmeye 
ve bu toplu görüşme sonucunda akdedilen top
lu iş sözleşmesine her an katıılma yetkisi var
dır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

Toplu görüşme 
MADDE 10 — Toplu görüşmenin yer, gün 

ve saatini taraflar aralarında anlaşarak tesbit 
ederler. 

Toplantı, yer gün ve saati bakımından taraf
lar arasında bir anlaşmaya varılamazsa, ilgili
lerden her hangi birinin başvurması üzerine, 
bölge çalışma müdürlüğü, başvurma tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde, toplantı gün, 
saat ve yerini tesbit edip taraflara bildirir. 
Taraflar, bu bildiriye uymak zorundadırlar. 
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Toplantı, her halde, başvurma tarihinden itiba-
ıvn en çok oniki iş günü içinde yapılır. 

Tioplu iş sözleşmesi bir iş kolundaki i§ yer
lerini kapsıyacaiksa, taraflardan birinin baş
vurması üzerine toplantı yeri, günü ve saati, 
12 nci fıkra uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafın
dan tesbit edilir. Bu takdirde, toplantı Anka
ra'da yapılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında Söz istiyem?. 
.Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
MADDE 11. — 1. Belli iş yeri veya iş yer

leri için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçi
de ri temsil bakımından işçi sendikaları arasın
da çıkacak yetki uyuşmazlılkları ile iş veren ve
ya iş veren sendikaları tarafından bu konuda 
yapılacak itirazlar veyahut iş veremleri temsil 
bakımından iş verenler ve iş veren sendikaları 
arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi 
'sendikaları tarafından bu konuda yapılacak 
itirazlar, yazılı başvurma tarihiden başlıyarak 
üç iş günü içimde bölge çalışma müdürlüğü ta
rafından çözülür. Bölge: .çalışma müdürlüğümün 
bu konudaki karalarına, ilgililer, kendilerine 
yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak 
üç iş günü içimde mahallin iş dâvalarına bak
makla görevli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu 
itiraz, üç iş ıgünü içinde kesin olarak karara 
bağlanır. 

(Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan top
lu iş sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından 
işçi federasyon ve .sendikalları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazakları ile iş veren federasyon 
veya .sendikaları veya iş verenler tarafından 
ıbu konuda yapılan itirazılar veyahut iş veren
leri temsil bakımından iş veren federasyon ve 
sendikaları ile iş veremler arasında çıkacak yet
ki uyuşmazlıkları ile işçi federasyon veya sen
dikaları tarafından bu konuda yapılacak iti
razlar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak 
altı iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafın
dan çözülür. Çalışma Bakanlığının bu konuda
ki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak 
yazlı bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. 
Bu itirazlar, Yargıtayın iş dâvalarına bakmak
la görevli Dairesi tarafımdan altı iş günü için
de kesin olarak karara bağlanır. 
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(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin 
tesbitinde usul 

MADDE 12. — 1. Belli bir iş kolunda top
lu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gö
ren işçi federasyonu veya sendikası, o iş ko
lunda kurulu başka işçi federasyonlarının ve 
sendikalarının adreslerini, toplu görüşme baş
lamadan en az altı iş günü önce Çalışma Ba
kanlığına yazı ile başvurarak almaya ve bu fe
derasyon ve sendikalara hangi iş kolunda toplu 
iş sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bildir
meye ve bunu, Ankara, İstanbul ve izmir'de çı
kan birer gazete ile yayınlamaya mecburdur. 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
sendikası, toplu görüşmeye başlamadan en az 
altı iş günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
yazı ile başvurarak aynı mahalde ve aynı iş ko
lunda kurulu diğer işçi sendikalarının adresle
rini gösterir bir listeyi almaya ve bu listede 
yazılı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş söz 
leşmesi yapmak istediğini yazı ile bildirmeye 
ve bunu - varsa - mahallî bir gazete ile ilân 
etmeye mecburdur. 

2. 1 nci bendin 1 ve 2 nci fıkralarında gös
terilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya 
kendilerini yetkili gören iş veren fedrasyonu ve 
sendikaları da, söz konusu bend hükümlerine 
tâbidir. 

3. Yukardaki bendler gereğince ilânın ya
pılmasından itibaren veya ilân yapılamıyorsa 
yazılı bildirinin yapılmasından itibaren altı iş 
günü geçtikten sonra yetkisizlik itirazı dinlen
mez. 

1 ve 2 nci bendlerde yer alan bildiri ve ilân 
şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin taraflarından birinin yukardaki 
bendler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin 
uygulanmaya başlandığı günden itibaren altı iş 
günü içinde ilgililerce yapılacak itiraz sonucun
da anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bend uyarınca itirazlar 11 nci madde ge
reğince yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
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Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 
MADDE 13. — Toplu görüşmenin sonunda 

bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak dü
zenlenecek olan toplu iş sözleşmesinden birer 
nüsha taraflara verilir; iki nüshası da toplu gö
rüşme için çağrıyı yapmış olan tarafça imzadan 
başlıyarak altı iş günü içinde görüşmenin yapıl
dığı yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi bir iş 
kolunu kapsıyorsa, bu bildiri Çalışma Bakanlığı
na yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi 
veya toplu iş sözleşmesine katılma hallerinde 
de 1 nei fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UYUŞMAZLIK VE UZLAŞTIRMA 

Uyuşmazlığın tesbiti 
MADDE 14. — 1. Toplu sözleşme için tes-

bit edilen yer, ıgün ve saatte, taraflardan biri 
toplantı yerine gelmezse, öbür taraf, durumu 
yazı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. 
Toplu görüşme bir iş kolunu kapsıyacak bir 
toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, 
bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

2. Toplu görüşme yapılamamışsa, veya bu 
görüşme sonunda bir anlaşmaya varılamamışsa, 
karşılıklı teklif ve itirazları da gösterir bir tu
tanak dört nüsha halinde düzenlenerek, çağrıyı 
yapmış olan tarafça, altı iş günü içinde toplu 
görüşmenin yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Toplu görüş
me bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu iş sözleş
mesinin akdedilmesi için yapılmışsa, tutanaklar 
Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzlaştırma 
MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yet

kili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlü
ğü veya Çalışma Bakanlığı, söz konusu madde
de bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten baş
lıyarak altı iş günü içinde, bu tutanağın tari

hinden itibaren oniki iş günü içerisinde bir Uz
laştırma toplantısı tertipliyerek bu toplantının 
yer, gün ve saatini taraflara bildirir. Çalışma 
Bakanlığının yetkili olduğu hallerde, toplantı 
Ankara'da yapılır. 

Taraflar, bu toplantıya birer temsilci gön
dermek zorundadırlar. Ayrıca, tarafların her 
biri, bu toplantı için birer tarafısz aracı seçip 
gönderir. 14 ncü maddeye göre yetkili olduk
ları hallerde, Bölge Çalışma Müdürü veya gö
revlendireceği her iş müfettişi veyahut Çalışma 
Bakanı veya görevlendireceği yüksek dereceli 
bir Bakanlık memuru toplantıda hazır bulunur. 

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü taraf
sız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan iti
baren altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, 
mahallin iş dâvalarına bakmaya yetkili mah
keme, üçüncü tarafsız aracıyı seçer, yapılması 
bahis konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu 
kapsıyacak ise, bu halde, üçüncü tarafsız ara
cıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili se : 

çer. Üçüncü tarafsız aracı, Uzlaşma Kurulunun 
Başkanıdır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün fcü-
rer, bu süre, ancak tarafların anlaşması ile uza
tılabilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. 
Uzlaştırma kararı toplu görüşmedeki taraflar
ca kabul edilirse, 13 ncü maddeye göre hareket 
olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma ku
rulu kararı, toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına 
gelmemişse, tarafsız aracı seçmemişse, uzlaştır
ma toplantısının süresi anlaşmaya varılamayan 
geçmişse veya toplantı sonucunda Uzlaştırma 
Kurulunca alman uzlaştırma kararını taraflar 
kabul- etmemişlerse, toplantıya Bölge Çalışma 
Müdürlüğünü veya Çalışma Bakanlığını tenlii-
len katılan memur, bir tutanak düşenler. Bu 
tutanak, 14 ncü maddede gösterilen mercilere 
gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tutanaklar 
MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzen

lenip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen 
tutanak.ve yazıların birer nüshası, müdürlükçe, 
alındığı tarihten başlıyarak üç iş günü içinde 
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Çalışma Bakanlığına gönderilir; bir nüshası da 
dosyasında saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Grev ve lokavt 
Grevin tanımı 

MADDE 17. — Bir iş kolu veya iş yerinde 
faaliyetin büsbütün durmasına veya işin nite
liğine ^öre önemli ölçüde aksaımasına sebe-
ıboLaca'k tarzda, işçilerin anlaşarak 'topluca işi 
bırakmalarına grev denilir. — 

Bu kanuna uygun olarak yapılan greve, ka
nuni grev; bu kanuna aykırı olarak yapılan 
greve ise, kanun dışı grev denilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyon, 
buyurunuz. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
dün kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan 
görüşmeler sırasında Y. T. P. Grupu adına ko
nuşan Sayın Orhan Apaydın, bu maddede veri
len grev tarifine temas ettiler ve hakikaten çok 
ilgi çekici bâzı hususları ortaya koydular. 

Evvelemirde şu hususu belirtmek isterim ki, 
burada grev, Sayın Apaydm'm dediği gibi, 
münhasıran maddi unsuru ile tarif edilmiştir. 
Anayasamızın 47 nci maddesinin 1 nci fıkrasın
da grev hakkının işçilere, işçi ve iş veren müna
sebetleri ile ilgili olarak hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek maksadiyle tanınacağı 
yolundaki hükümden istiane olunarak, grevin 
tarifi içerisine, grevin Anayasada yer almış bu 
amacının da ithal edilmesi yolunda bâzı müta
lâalar ileri sürülmektedir. Şu hususu, dün belirt
tiğim gibi yine bu madde vesilesiyle bir kere da
ha ehemmiyetine binaen belirtmek isterim ki, 
gerek doktrinde, gerek tatbikatta, gerek Anaya
samızın 47 nci maddesinin metninde, grev teri
mi münhasıran «topluca işi bırakmak, zayit, işçi 
ve iş veren münasebetlerinde, işçilerin hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ola
rak» yer almaz. Grev, aslında maddi bir vakıa
dır. Taşıdığı gayeye göre meşru olur yahut gay-
rimeşru olur; kanuna uygun olur, yahut kanun 
dışı olur. Eğer meşru grevde aradığımız gayeyi 
grevin tarifi içerisine bir unsur olarak ithal ede
cek olursak, o takdirde siyasi grev için, grev te- I 
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rimini kullanmaksızm başka bir terim bulmak, 
sempati grevi için aynı şeyi yapmak ve bu. kanu
na göre kanun dışı addedilen işçilerin topluca 
ve anlaşarak işi bırakma hallerinin hepsini ayrı 
bir terimle ifade etmek zaruretiyle karşılaşırız. 
Halbuki, meşru veya gayrimeşru, kanuna uygun 
veyahut kanun dışı her hangi bir gayeyle yapıl
sın, işçilerin anlaşarak ve topluca işi bırakmaları 
hali grevdir. Bu hal, taşıdığı amaca göre ve ni
hayet kanunlarda yer alan usul, merasim ve sü
relere uygun olup olmadığına göre, kanun dışı 
grevdir, veyahut kanuni grevdir. 

Bu bakımdan esas itibariyle bu maddede doğ
ru hareket ettiğimize kaaniiz. Yalnız Sayın Or
han Apaydın arkadaşftnız, hakikaten önemli bir 
noktaya temas ettiler. Dediler k i ; bir sendika 
grev ilân etmiştir. Kanuna uygun olarak bir grev 
ilân etmiştir. Bu greve farz edelim ki, o iş yerin
de sadece bir veya iki işçi. katılmış olsun. Bu 
takdirde iş, orada durmamıştır ve hattâ hiç ak-
samamıştır. Bu grev kararma uyan bir veyahut 
iki işçi, grevci sayılacak mı; sayılmıyacak mı? 
Bu konu hakikaten önemlidir. Çünkü, grevci sa
yılacaksa iş akitleri askıda kalacaktır; grevci 
sayılmıyacaksa, iş veren bunların akitlerini iti
barsız olarak ve her hangi bir tazminat ödemek
sizin feshetmek imkânına sahibolacaktır. Mu
hakkak olan bir şey varsa, bir sendika bir iş ye
rinde, sendika veya federasyon bir iş kolunda 
grev ilân ettiği vakit, bu -grev kararma uyarak 
işi terk eden işçilerin adedi ne olursa olsun, bun
ların hepsi bu kanun anlamında grevcidir. Ve 
eğer bu grev kanuni bir grev ise, bu işçilerin 
akitleri bizatihi greve katılmaları dolayısiyle or
tadan kalkmaz veya feshedilmez, fakat askıda 
kalır. Binaenaleyh, aslında mühim olan şey, gö
revin, işçi ve iş veren münasebetlerinde, işçilerin 
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
maksadiyle yapıldığı zaman dahi, verilmiş bir 
grev kararma uyarak iş yerini terk eden işçile
rin, velev bir tek işçi dahi olsa, taşıdığı niyette
dir ; o niyet de şudur; bir sendikanın bu şekilde 
aldığı bir grev kararma uyarak o iş yerini terk 
eden işçi, tekrar arz edeyim; tek kişi dahi olsa 
aslında bu işi yaparken; bir toplulukla birlikte 
bunu yaptığı kanaatindedir. Topluluk onu takib-
etmiştir veya takipetmemiştir, bu mühim değil
dir. Mühim olan grev kararma uyan işçinin bu 
grevin topluca yapılacağı anlayış ve zihniyeti 
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içerisinde olmasıdır. Binaenaleyh bu hususun 
metinde belirtilmesi lâzımdır. 

Metinde belirtilmesi, daha doğrusu tatbikat 
bakımından açıklanması gereken bir husus da 
şudur; burada; «anlaşarak topluca işi bırakma
larına» grev diyoruz. «Anlaşarak» kelimesi han
gi şıkları kapsamaktadır?.. Umumiyetle doktrin
de «anlaşarak» terimi böyle bir tarif içerisinde 
kullanıldığı zaman şu iki şıkkı birden ihtiva 
eder, kabul edilir : Birincisi, her hangi bir sen
dika tüzel kişisinin kararı olmaksızın, işçilerin 
kendi aralarında anlaşarak, topluca işi bırakma
ları; ikinci şık ise bir sendika veya federasyon 
veya diğer bir tüzel kişinin aldığı karara uya
rak işin bırakılmasıdır. Bu ikinci şık da «anla-
iaşarak» kelimesinin içine girer, addolunur. An
cak bizde bu tatbikat çok yeni olduğu için, bu 
hususun metinde tasrih edilmesinde tatbikat ba
kımından fayda vardır; Bu itibarla komisyonu
muz 17 nci maddenin 1 nci fıkrasının şu şekilde 
değiştirilmesini derpiş eden bir takrir hazırla
mıştır. 

«Bir iş kolu veya iş yerinde faaliyetin büs
bütün durmasına veya işin niteliğine göre önem-
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li ölçüde aksamasına sebebolmak amaciyle, işçi' 
lerin bir tüzel kişinin kararı üzerine veya aralar 
rmda anlaşarak topluca işi bırakmalarına grev 
denilir.» Hattâ burada topluca kelimesine bu du-
rumda lüzum yoktur. «./. bir tüzel kişinin kara
rı üzerine veya aralarında anlaşarak işi bırak
malarına grev denilir.» Pardon, o takdirde olmu
yor, yine «topluca işi bırakmalarına grev deni
lir.» demek gerekiyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzük 
ğün 87 nci maddesi «her müzakerenin başından 
sonuna kadar Hükümet namına mütalâa beyan 
etmek üzere Başvekil veyahut o nama mütalâat 
serdine mezun bir vekil veya birinci sınıf devair 
rüesasmdan biri bulunur..» demektedir. 

Şimdi, Başvekil veya o nama mütalâat serd 
edecek bir vekil mevcut mudur?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
BAItŞIK (İzmir) — Mecliste, geliyor efendim, 

BAŞKAN — Şimdi mevcut mu efendim?., 
Yok. Bu seoeple ben, Birleşimi 24 . 4 . 1963 
Çarşamba günü saat 14 te toplanılmak üzere ka^ 
patıyorum. v 

Kapanma saati : 16,07 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YUTM İŞ ALTINCI BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öz-
trak'ın, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın havale edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/437, 4/201) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, sonuç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin, kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 



14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge : 
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolü ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

2 — 
24. — Antalya Milletvekili thıan Ataöv'ün, 

5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. —- Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. _ Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenln, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 



34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

85. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanhklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair tçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vagfma uygun olup 

3 — 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 

„ Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, îmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, tçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 



53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. _ Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, imar ve iskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) ** 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu, (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Haşine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

4 — 
68. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason ilçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Sürt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarmoa kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/674) 



71. ~ Sakwya HütetvekiU Muslihittin Gü-
«r'ta, Tr«tı ticreileriûde yapılan tenzilâtın 
Adftpazttn - Haydarpaşa arasında neden tat-
Mk «tllmedifiai dair Ulaştırma Bakanından 
flörtü •onura <»/ö75) 

72. — Muş IfillIİTtkili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir Metler dolayısiyle alı-
ifttftk tedbirlerle yajHİaoak yardımlar hak-
kuadmki Kanun gereğince evvelce başlanıl
an} olan iaşaatut devamı için ne düşünüldüğü
me dâir İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları iğine mahalle ola
rak alınmakla «beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü soruşu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76» — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
vea'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin sü İhtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 

kaç defa tadilât yapıldığına dair "İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) . 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile oya
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginin, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/586) 

82. — Balıkesir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

83. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 

üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İş
çi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları rapor
ları (2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) [Dağıtma 
tarihi : 3 .4 .1963] 

X 2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporları. (1/273) (S. Sayısı : 132) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 .1963] 

X 3. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Tioaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

4. — Türkiye Oumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 88 ncü maddesinin değiştirilmesi-
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ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 .1963] 

5. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 

B - TUZUK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

2r— İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, C. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık

ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanu»unun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 \ 
1963] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi: 17.9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, r«sim ve harçlardan muaf tu-
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tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve I 
Bütçe komisyonları raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 Sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporlan (2/22) (S. Sayısı ; 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) f 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6."— Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis-
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlıya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .19621 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten | 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile îmar ve 
tskân ve İçişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

12. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokufl 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalan dı-
nlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 .1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve içişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin, istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 
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19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair I 

1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon-
lan raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti- ! 

rilmesl hakknda kanun teklifleri vt Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Derefcöytt 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha-
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih
ti) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılman 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko 
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt-
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış keyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan. 
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporlan (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güleyln, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

31. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 



— 9 — 
32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 

43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Aliöğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonlan raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 34. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

35. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve îmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

36. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

38. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

39. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

40. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

41. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963].. 

42. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

43. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın "köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 45. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
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3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 46. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Âmme hükmi şahıslan veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 49. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

50. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

51. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

53. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı

rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 54. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı: 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4 .1963] 

X 56. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasının feshi hakkın
daki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/265) (S. Sayısı : 135) [Dağıtma ta
rihi : 11.4 .1963] 

57. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

X 58. — 12 . 9 .1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle İsviçre Konfederasyonu arasında Ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mü-
taallik Anlaşma» nın feshi hakkındaki 8 Ağus
tos 1962 tarihli notaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/300) (S. Sa
yısı : 136) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

59. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş-
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rinievvel 1839 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

60. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tarihi: 
18.4.1963] 

61. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Tardım komisyonları raporları (1/858) (S. Sa
yısı : 141) [Dağıtma tarihi : 13 .4.1963] 

62. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme
si hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/426) (S. Sayısı: 
143) [Dağıtma tarihi : 13.4.1963] 

X 63. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istih
sal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve isti
malini tahdit ve tanzimine dair Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/403) 
(S. Sayısı : 144) [Dağıtma tarihi : 16.4.1963] 

64. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17.4 .1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 76) 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri 

hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1 /232) 

T. C. 
Başbakanlık "' 16 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1778-1946 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tayinleri hakkında 
kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. înönü 

OERFJKÜti 

.1902 - 19163 ders yılı başında halem vazife görmekte olanlara ilâveten yeniden 6 458 ilkokul 
öğretmenine ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu miktara lise ve dengi okullardan mezun olup 
da 97 sayılı Kanun hükümleri gereğince askerlik hizmetlerini Bakanlığımız emrinde yapmakta 
olaıiı 9 877 öğretmen dâhil değildir. Bu öğretmenler 1962 - 1963 dem yılı başımda terhis edile
cektir. Bu suretle önümüzdeki 'ders yılı başında ilkokul -öğretmeni ihtiyacı '16 $35 e yüksele
cektir. 

Bu miktarın 5 000 i ilköğretmen okullarından mezun olacaklarla ve 2 '500 ü de önümüzdeki 
yaz tatilinde açılacak 'muvakkat öğretmenlik kurslarında yetiştirileceklerle karşılanabildiği tak
dirde dalhi, daha en az 8 835 'öğretmene ihtiyaç olacaktır. 

Lise ve dengi okullar mezunu olup 97 sayılı Kanuna göre iaskerlik 'hizmetlerini Bakanlığı
mız enirinde öğretmen olarak yapanların takriben % 30 u terhislerinden sonra da ilkokul öğ
retmeni olarak görev almak istemektedir. 

Geçen ders yılı sonunda meslek derslerinden bir kursa tabi tutulan bu yedek subay adayı 
öğretmenlerden, öğretmenlikte başarısı tesbit edilmiş olanların esasen iki yıl fiilen öğretmenlik 
yapmış olacakları da dikkate alınarak, ikokul öğretmenliğine tâyinlerine imkân sağlandığı tak
dirde, en az 3 000 kadar öğretmen d ab a mesleke kazanılmış olacaktır. 

Maddeler : 
Madde 1. — Bu madde ile askerlik hizmetlerini ilkokul öğretmeni olarak başarı ile yapmış 

olanların, ilkokul öğretmenliğine tâyinlerine imkân hazırlanmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde, 1 nci madde gereğince ilkokul öğretmenliğine tâyin olunacakların 

askerlik ıhizmetlerini esasen 'öğretmen olarak yaptıkları dikkate alınarak, askerlikte ıgeçen (hiz
metlerinin kıdemlerine eklenmesi ile ilgilidir. 

Madde 3 ve 4. — Bu maddeler kanunun yürütülmesi ile ilgilidir. 

25 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu . 24.12.196i 

Karar No. 7 
Esas No. 1/232 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «97 sayılı Kamuna göre askerlik 
hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine 
tâyinleri hakkında kanun tasarısı» ilgil'r Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesinde bahsedüen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasa
rının metnine geçilmiştir. 

Metnin (başlığı aynen kabul edilmiş, yalnız bininci madde öğretmen olarak tâyin edilecek 
yedek subay öğretmenlerin bir kurstan geçirilerek başarı gösterenleri, tanzim edilecek bir yönet
melik esası dâhilinde tâyin edilmeleri mülâhazasiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince as
kerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde başarı ile öğretmen olarak yapanlardan öğret
menlik meslekine girmek istiyenler yönetmeliğe göre bir (kursa tabi tutulmak ve kurs sonunda ba
şarıları tesbit edilmiş olmak kaydı ile ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebilirler.» 

Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Maliye Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Niğde Tunceli Tunceli Çanakkale Denizli Erzurum 

M. Alünsoy V. Kışoğlu F. Ülkü A. N. Akay R. Şenel C. Dursunoğlu 

Sakarya Sakarya Sivas 
Y. JJlusoy B. Akdağ A. Altay 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 11 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/232 
Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Ku
rulunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak
kında» Millî Eğitim Komisyonundan muhavvel kanun tasarısı; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

97 sayılı Kanun gerçğince askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde yapan öğret
menlerin 1962 - 1963 ders yılı başında terhis edilecekleri göz önüne alınacak olursa; bugün mev
cut öğretmen kifayetsizliği karşısında bunlardan ilkokul öğretmeni olarak görev almak istiyenle-
rin öğretmenliğe tâyinlerinde bir zaruret olacağı aşikârdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 125 ) 
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Memleketin bugünkü maarif politikası muvacehesinde, tasarı komisyonumuzda müspet mütalâa 

edilmiş ve Millî Eğitim Komisyonunun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Gümüşane 

N. Küçüker 

Ağrı 
N. Güngör 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

Bolu 
K. inal 

İmzada bulunamadı. 

Muş 
8. Mutlu 

Adana 
Y. Aktimur 

Kocaeli 
C. Babaç 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Aydın 
İV. Müren 

Manisa 
Y. Yakut 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/232 
Karar No. : 51 

29 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza, 'havale edilmiş olan «97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eği
tim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine 'tâyinleri hakkındaki 
kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcileri de bulunduğu 'halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde ve Hükümet temsilcilerinin verdiği malûmattan da anlaşıldığı üzere; 
halen lise ve muadili okullardan mezun olup da 97 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik 'hiz
metlerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde yapan 9 877 öğretmen mevcuttur. 1962 - 1963 ders 
yılı ilkokul öğretmen iilıtiyacı 6 458 dir. Terhis durumu göz önüne alınınca ilhtiyacıh 16 835 e 
çıkacağı görülür. 

Bu yıl ilköğretmen okullarından mezun olacak 5 000 ve yazın açılacak muvakkat öğretmenlik 
kurslarından yetişecek '2 '500 öğretmen de dikka te alınsa dahi ihtiyaç 8 83'5 dir. 

Askerlik 'hizmetlerini öğretmen olarak yapıp bitiren ve (terhisinde öğretmen olmayı arzu eden 
% 30 nispetindeki müracatçmm arzusunun yerine gelmesini ve diğer yandan 3 000 e yakın öğ
retmenin mesleke geçmesini sağlamayı derpiş eden kanun (tasarısı komisyonumuzca da uygun 
görülmüştür. Ancak Millî Eğitim Komisyonunun tasarının 1 nci maddesine, 'tanzim edilecek' bir 
.^önetmelik esası dâhilinde tâyin edilebilmeleri mülâhaza siyi e «yönetmeliğe göre ıbir kursa tabi 
tutulma'k» ibaresi eklenmiştir. Komisyonumuz bu kaydın Bakanlığın 'hareket serbestîsine mâni 
olacak 'kayıt!ayıcı bir ifade olması, açılacak kursun maddi külfetinin işi aksatabileceği ve peşi
nen böyle bir kaydın müracaatçılara bir müşkül atmış gibi gözükerek arzu ve hevese mâni olabi
leceği kanaatiyle, tasarının daha müsait bulunduğuna ve Millî 'Eğitim Komisyonunun değiştiri-
şine uyulmaması neticesine varmıştır. 

Böylece tasarı aynen kabul edilmiş, mevzu itibariyle 'bir an evvel çıkmasının zaruretine bi
naen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa Isunulmuştur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Başkanvekil i 
Balıkesir 

F. î si iniydi 

M. Meclisi (S . 

Bu 

Say 

Kanun Sözcüsü 
Aydın 

/. Sezgin 

ısı : 125,) 

Kâtip 
Yozgat 

V. TTyaı 
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Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
B. İskender oğlu 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

(üresini 
Söz hakkım mahfuz 

/ . E. Kılıçoğh ı 

Ki 
A. 

Çanakkale 
Öğretmen adaylarının 'bir 
kurstan geçirilmesi gerek

tiği kanısındayım 
it. Sezgin 

Söz hakkını mahfuz 
(üimüşane 
AS'. Savacı 

rşehir 
Bilgin 

Denizli 
Â. Şohoğlu 

istanbul 
A. Oğuz 

Mardin 
Ş. Aysan 

.'IÜKÜMHTİN THKLİKİ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Millî 
Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak ya
panların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarihli ve 97 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı em
rinde öğretmen olarak yapanlardan, öğretmen
lik meslekine girmek istiyenler, başarıları usu
lüne göre tesbit edilmiş olmak kaydı ile, ilkokul 
öğretmenliğine tâyin edilebilirler. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince ilk
okul öğretmenliğine tâyin olunanların, aylık al
mak suretiyle askerlikte geçen hizmetleri öğret
menlik kıdemlerine eklenir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

29 [962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
II. O. Bekata 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Mil
lî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ekim 1960 tarih ve 97 sa
yılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince 
askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde başarı ile öğretmen olarak yapanlar
dan öğretmenlik meslekine girmek istiyenler, 
yönetmeliğe göre bir kursa tabi tutulmak ve 
kurs sonunda basanları tesbit edilmiş olmak 
kaydiyle ilkokul öğretmenliğine tâyin edilebilir
ler. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 125 ) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini Mil
lî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâ/yinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — MÜH Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

^LÂN KOMİSYONUNUN 
DF/jîŞTİRÎŞİ 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini "Mil
lî Eğitim Bakanlığı emnnde öğretmen olarak 
yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinleri hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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— 6 
Hü. 

Devlet Bakanı 
R. Ay bar 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. B. V. 

§. Buladoğlu 
l IJ aştıi'ma Bakanı 

(). Akyar 
Sanayi Bakanı Ba 
F. Cclikbas 

Sa 

Devlet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
7t. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

\>&<i 
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